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Област квалитета: 1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Стандарди квалитета:  1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада  

 

Област квалитета: 2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Стандарди квалитета:  2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу. 

ЗАДАТАК 1.   Утврдити  да ли усвојена школска документа доприносе квалитетној реализацији образовно-васпитног рада у школи 

Активности Носиоци активности 
Технике вредновања 

и инструменти 

Временска 

динамика 

Начин 

праћења 
Очекивани резултати 

1.1. Разговор са члановима 

тимова о начину (процесу) 

израде школских докумената 

и о међусобној усклађености 

Чланови тима за 

самовредновање  

Интервјуисање: 

Разговор (са педагогом, 

члановима и 

руководиоцима тимова) 

У току првог 

полугодишта  

Белешке са 

разговора 

Постоји увид у то ко је 

све учествовао и на који 

начин приликом израде 

кључних школских 

докумената 

1.2. Преглед и анализа 

садржаја Школског програма, 

Годишњег плана рада школе, 

Развојног плана  

Чланови тима  

Анализа 

документације; 

Чек листа 

Фебруар 2022. 

Записник о 

утврђеном 

стању, 

попуњена чек 

листа 

Школска документа 

израђена су у складу са 

прописаним начелима 

ЗАДАТАК 1.   Праћење и вредновање реализације наставног процеса у школи 

Активности Носиоци активности 
Технике вредновања 

и инструменти 

Временска 

динамика 
Начин праћења 

Очекивани 

резултати 

2.1. Посматрање и 

вредновање реализације 

редовне наставе и угледних 

часова 

Директор, Педагог, 

наставници 

Посматрање;  

Инструмент: Образац 

за посматрање и 

вредновање школског 

часа 

У току првог 

полугодишта 

Попуњени 

протоколи о 

посматрању часа 

и анализа 

посећених часова 

Посећени су часови 

већине наставника од 

стране педагога, 

директора и других 

наставника 
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Област квалитета: 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Стандарди квалитета:  4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. 

 

 

 

 

2.2. Самопроцена наставника 

о реализовању наставног 

процеса  

Предметни наставници, 

тим за самовредновање 

Анкетирање;  

Инструмент: Скала 

ставова о вредновању 

сопственог рада 

Децембар 2021. 

Попуњене скале 

ставова и анализа 

добијених 

одговора 

Наставници су 

проценили начин 

остваривања 

наставног процеса и 

ефекте свог рада 

2.3. Испитивање мишљења 

ученика о реализацији 

наставног процеса 

Тим за самовредновање 

Анкетирање;  

Инструмент: Скала 

ставова о остваривању 

наставног процеса  

Децембар 2021. 

Попуњене скале 

ставова и анализа 

добијених 

одговора 

Стицање увида у 

ученичке ставове о 

реализовању часова 

ЗАДАТАК 1.   Праћење остваривања свих видова подршке ученицима 

Активности 
Носиоци 

активности 

Технике вредновања и 

инструменти 

Временска 

динамика 
Начин праћења Очекивани резултати 

4.1. Прикупљање информација о 

свим видовима подршке 

ученицима у школи, (актерима, 

активностима…) 

Тим за 

самовредновање 

Преглед документације,  

Интервјуисање: 

Разговор (са педагогом, 

о. старешинама)  

Март 2022. 

Записник о 

утврђеном стању,  

белешке са 

разговора 

Постоји увид у све активности 

које се одвијају  у школи у 

циљу пружања подршке 

ученицима  

4.2. Анкетирање ученика о 

подршци коју добијају у школи: 

видовима подршке, квалитету, 

потребама... 

Тим за 

самовредновање 

Анкетирање;  

Инструмент: Упитник 

Април 

2022. 

Попуњени 

упитници и 

анализа добијених 

одговора 

Стицање увида у ставове 

ученика о постојећим 

активностима и потребама за 

новим видовим подршке 
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Област квалитета: 5. EТОС 

Стандард квалитета:  5.1. Успостављени су добри међуљудски односи. 

5.5. У школи је развијена сарадња на свим нивоима  

 

 

 

ЗАДАТАК 1.  Испитивање мишљења свих актера у школи о међуљудским односима 

Активности 
Носиоци 

активности 

Технике 

вредновања и 

инструменти 

Временска 

динамика 
Начин праћења Очекивани резултати 

5.1. Анкетирање ученика, наставника и 

свих запослених о атмосфери и 

међуљудским односима у школи 

Директор, 

радници школе, 

ученици 

Анкетирање, 

упитник 

Април 

2022. 

Попуњени 

упитници и 

анализа добијених 

одговора 

Јасна слика о мишљењу и 

ставовима актера школе о 

међуљудским односима и 

атмосфери у школи 

ЗАДАТАК 2.   Утврдити степен остварености сарадње у школским и ваншколским оквирима 

Активности 
Носиоци 

активности 

Технике 

вредновања и 

инструменти 

Временска 

динамика 
Начин праћења Очекивани резултати 

5.2. Разговор са Ученичким парламентом 
Директор, тим за 

самовредновање 

Интервјуисање, 

Анкетирање, 

упитници 

Мај 2022. 

Попуњене чек 

листе, белешке са 

разговора, анализа 

добијених 

података 

Издвојене су добре стране и 

недостаци у остваривању 

сарадње у школи, као и 

школе са спољним 

сарадницима  

5.3. Анкетирање чланова Савета 

родитеља и Школског одбора 


